BULGARIJE

GOUDSTRAND

VLIEGREIS 8 DAGEN — VLUCHTDUUR BRUSSEL - VARNA: CA. 2 UUR 50 MIN.

Bulgarije is een veelzijdige bestemming met kilometerslange zandstranden,
prachtige natuur, aangenaam klimaat, rijke folklore en een lekkere keuken
met heerlijke wijnen. De badplaats Golden Sands, waar wij verblijven, bevindt
zich 16 km ten noorden van Varna. Het ﬁjn zandstrand is 4 km lang en 100 m
breed. De groene omgeving met talrijke cafés, restaurants en winkeltjes nodigt
uit om gezellig rond te kuieren.

GEMIDDELDE DAGTEMPERATUUR:
Mei 22°, September 23°

LEVENDIG CENTRUM EN
MOOIE PROMENADE!

All inclusive
ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm; laat
ontbijt (10.30-12.00 uur); thema-buffet (2x/week);
galadiner (1x/10 dagen); diner in de à-la-carte restaurants: Aziatisch, Bulgaars en Mexicaans (te reserveren, volgens beschikbaarheid); snacks (15.00-17.00
uur); koffiebreak (voor- en namiddag); selectie van
lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken (24.00/24.00 uur), in de beachbar van
10.00-17.00 uur; middernachtsnacks, minibar dagelijks bijgevuld met mineraalwater, frisdranken en bier.

8-DAAGSE VLIEGREIS

Clubhotel Griﬁd Bolero****
Ligging: aan de Zwarte Zee in de toeristische zone ‘Golden Sands’, 50 m van het strand, gescheiden van het strand
door een weg, 500 m van een winkelcentrum, 15 km van Varna, bushalte op 400 m, 30 km van de luchthaven.
Accommodatie: Wiﬁ (gratis) in een deel van het resort, kapsalon, 2 zwembaden waarvan 1 met bubbelbad, aquapark
(juni t/m september), zonneterrassen, gratis ligbedden en parasols aan het zwembad, beachservice (gratis) 2 ligbedden
en 1 parasol per kamer, gratis handdoekenservice, overdekt zwembad. Betalend: wellnesscentrum, tennis met verlichting.
Gratis: tennisterrein, darts, pingpong, petanque, waterpolo, omni-sportterrein: basketbal, volleybal en voetbal. Animatie
overdag en ’s avonds (shows, disco…)
Standaardkamers: kamers met badkamer (douche in bad, haardroger), tapijt, centrale airconditioning, telefoon, hoofdkussenservice (gratis), WiFi (gratis), satelliet-TV, minibar (gratis), safe (gratis) en balkon.
Logies: 23A: dubbel kamer deluxe (max. 2/3 volw.); 11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: zie all-inclusive. Bij avondmaal: voor heren lange broek vereist.
Beoordeling: dit clubhotel biedt alles voor een geslaagde vakantie: een zeer uitgebreide all-inclusive formule, een heerlijke keuken, ruime kamers, vriendelijk personeel… Het geniet bovendien van een mooie ligging en heeft een grote tuin.

235

AFREISDATA

PRIJS PER PERSOON
IN TYPE 23A ALL INCLUSIVE

(A) 19/05/2020
(B) 19/09/2020

€ 578
€ 812

Minimum 20 deelnemers vereist.
TOESLAGEN:
11B: (A) + € 32 (B) + € 106;
transfer Mol-Hasselt-Zaventem H/T: + € 34.
KORTINGEN:
3e volw. in 23A: geen korting.
INBEGREPEN:
vlucht Brussel-Varna H/T; transfer LH-hotel-LH;
hoteldiensten op basis all inclusive;
20 kg ruimbagage + 10 kg handbagage.
NIET INBEGREPEN:
maaltijd en drankjes aan boord van het vliegtuig;
annuleringsverzekering, reisverzekering.
REISFORMALITEITEN:
geldige identiteitskaart volstaat.
Kinderen Kids-ID.
OPMERKING:
reis via TUI.
Bij reservatie officiële naam doorgeven.

extra info > carolus.be

